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 8370/ועדה ענפית/ועדות        

 07/1223/פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הדרים מיום : נדון ה

 

 ,יצחק בר זכאי', שוקי קנוניץ, בעז גלעדי, צבי שפירר, ר" יו-אריה שרייבר : נוכחים 

 ,אורי קנמון, וני רזוןר, דוד גפן, אריה מלך, חי בנימיני, אמי סיון, אמנון גרציאני            

 .קובי נגר,  לביא-שאול גור , הלל גרוסר,             מאיר פיינצק

 

 על סדר היום

 

 . טל עמית-  0807/ח שוטף על התקדמות עונת "דו. 1

 למרות שאין יותר פרי.    העונה מתאפיינת בהתחלה חזקה של היצוא לעומת עונות קודמות

  שם היצוא נמצא- ובמיוחד בולט הדבר באשכוליות 25%  -היצוא גדל בכ ,    משנה קודמת

 . איחור בהגעת פרי טורקי ופלורידני-הסיבה .  לעומת עונות קודמות40% -   ביותר מ 

 בתקווה שהפעם, בחידוש יצוא הפומלית לקוריאה" מהדרין"'    צוינה לשבח הפעילות של חב

 .   היצוא הזה יצליח ויפתח לנו את השוק הזה

 

 2008ציב תק. 2

 .י רוני נקר"י ועדת היגוי ותקציב הוצג ע"שהוכן ע   התקציב 

 .   לא היו הסתייגויות והתקציב אושר פה אחד

 בועדה יהיו חברים.    הוחלט על הקמת ועדה שתבחן את נושא ההיטלים בגין ריסוסי הזבוב

 .עמיתרוני נקר וטל , מאיר פיינצק, יצחק בר זכאי, דורון טימר,    אריה שרייבר

 .   המועצה נתבקשה לשפר את אופן גביית ההיטלים

 

 "מפעלים ליצוא הדרים "-הבת ' בחירת נציגים חדשים לדירקטוריון חב. 3

 .   בשל סיום פעילותם במועצה של אורי דורמן ואבי צרפתי נבחרו רמי סיגל וצבי שפירר
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 המלצות למנהלת ההשקעות. 4

 

 .   יצחק בר זכאי סקר את המלצות הענף לעידוד השקעות בענף ההדרים

 רשתות נגד ,  בתי אריזה-הושם על תשתיות ענפיות , )שהיא שנת שמיטה(   הדגש השנה 

 .   ברד ורשתות נגד הפריה ופחות על נטיעות

 

 שונות. 5

 

 .י שר החקלאות"ממונה עההחליף את ניצן רוטמן כחבר ועדה ' שוקי קנוניץ.    א

 

 ביקש שדמי הניהול שגובה המועצה יופחתו, "מפעלים ליצוא הדרים"הבת ' ל חב"מנכ.    ב

 .ח לשנה למחצית הסכום" ש250,000 -      מ 

 הבת והנחתה את '       הועדה דחתה ההמלצה עד שיוצגו לה הנתונים הכלכליים של חב

 2006 - ו 2005בגין דמי הניהול של השנים , הבת'       המועצה לגבות לאלתר את החובות של חב

 . יהיה דיון בעתיד דמי הניהולהחוברק לאחר תשלום ). ח" מלש0.5כ "סה      (

 

 רמי סיגל יהיה חבר בועדה של המועצה שמתפקידה להמליץ על מבנה מערכות המחשב .   ג

 ).  2008 -לא ב (     במועצה ועל מעבר המועצה לאתר אחר 

 

 יועץ הביטוח של . 08המועצה החלה בפעולות לקראת חידוש הביטוח בפברואר  - ביטוח. ד

 .מלווה את הועדה שמנחה אותו בנושא, מר משה איבלר,    המועצה

 

 העיתון יהיה. אושר חידוש הוצאת העיתון הענפי,  במסגרת התקציב החדש- עיתון ענפי. ה

 .08ון יצא בינואר הישן ואנו מקוים שגיליון ראש" עת הדר"    במתכונת של 

 

 

 

    

 טל עמית: רשם        


